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  أخبار اإلدارة  
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 عكاظ

  حًذٌذ انخقذٌى ػهى حركت انُقم انذاخهً بخؼهٍى انرٌاض
أٌف ِؼٍُ ِٚؼٍّخ ٚاكاهٞ ٚاكاه٠خ، فٟ  111لح اٌزمل٠ُ ػٍٝ ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ ٤وضو ِٓ ِلكد اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع، ِ

 .ع١ّغ ِلاهً ِٚىبرت اٌزؼ١ٍُ ٚاإلكاهاد اٌزبثؼخ ٌّٕطمخ اٌو٠بع، ؽزٝ ٠َٛ اٌق١ٌّ اٌمبكَ

  

زبؽبً ػجو ٚأٚػؼ َِبػل اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍشئْٚ اٌّله١ٍخ ؽّل اٌش١ٕجو، أْ أػّبي اٌؾووخ فٟ رؾل٠ش اٌج١بٔبد ٚر ُِ َغ١ً اٌوغجبد ١ٍىْٛ 

، ِٓ اٌقلِبد اإلٌىزو١ٔٚخ )ؽووخ إٌمً  www.riyadhedu.gov.sa ِٛلغ اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثبٌّٕطمخ ـ ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ ـ

 .(اٌلافٍٟ

  

االؽالع ػٍٝ اٌج١بٔبد ا٤ٍب١ٍخ ٚأشبه اٌٝ أْ اعواءاد ٚػٛاثؾ رؾل٠ش اٌج١بٔبد ػٓ ؽو٠ك اٌلفٛي ػٍٝ ـ ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ ـ، ٚ

َؼ إٌّشٛهح ٌغ١ّغ شبغٍٟ اٌٛظبئف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌغ١و رؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ ِٛلغ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ )اٌقلِبد اإلٌىزو١ٔٚخ(، )رؾل٠ش اٌج١بٔبد ٚاٌّ

 .(ٚؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ(، )ث١بٔبرٟ

  

زٛف١و ِٕبؿ ِالئُ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّلاْ اٌزؼ١ٍّٟ، ٚؽوص اإلكاهح اٌؼبِخ ٖٚٔٛ اٌش١ٕجو اٌٝ أْ اٌزّل٠ــل ٠ؤرٟ فٟ اؽبه ٍؼٟ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ ٌـ

ُِؼ١ٓ فٟ أكاء اٌوٍبٌخ  .ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع ػـٍٝ هاؽخ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّلاْ، ٚرؾم١ك َِزٜٛ ع١ل ِٓ االٍزمواه ١ٌىْٛ ف١و 

  

ػٍٝ هاغت إٌمً اٌلافٍٟ االؽالع ػٍٝ شوائؼ إٌمً اٌّؼزّلح  ِٓ عبٔــجٗ ث١ٓ ِل٠و شئْٚ اٌّؼ١ٍّٓ اٌلوزٛه ؽّلاْ ثٓ ِبٔغ اٌؼّوٞ، أْ

هغجخ أٚ ألً )٠ّىٓ االوزفبء ثوغجخ  42)ٌمطبع اٌو٠بع( ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ، ِٓ فالي ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ، ؽ١ش ٠ُّىٓ ٌطبٌت إٌمً رَغ١ً 

بؽخ ثؤٔٗ فٟ ؽبي وبٔذ اٌوغجخ شو٠ؾخ فبْ مٌه ٠ؼٕٟ ٚاؽلح(، وّــب ٠َّؼ أْ رىْٛ اٌوغجبد ِلهٍخ أٚ شو٠ؾخ كافً لطبع إٌمً، ِغ اإلؽ

ٕمً اِىب١ٔخ إٌمً ٤ٞ ِلهٍخ كافً رٍه اٌشو٠ؾخ أ٠بً وبْ ِٛلؼٙب أٚ ٚلذ اٌلهاٍخ ف١ٙب، ػٍّبً أٔٗ ٠ّىٓ افز١به ِلاهً أٚ شوائؼ فٟ لطبع اٌ

ِلاهٍُٙ فمؾ، ٚػٍٝ ؽبٌت إٌمً ؽجبػخ اٍزّبهح اٌو٠بع، ِٚب ػلا )لطبع إٌمً اٌو٠بع( ٠ّىٓ افز١به ِلاهً فٟ ٔفٌ اٌمطبع اٌزٟ رزجؼٙب 

 .اٌوغجبد ٚاػزّبك٘ب ٚؽفظٙب ثؼل اغالق إٌظبَ

  

ٚأػبف أْ ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ رؼزّل ػٍٝ لبْٔٛ اٌؾووخ ٚػٕبطو اٌّفبػٍخ اٌّؼزّل ِٓ اٌٛىاهح، ِٚٓ أُ٘ ِؼب١ِٕٗ كِظ رقظظٟ 

خ االعزّبػ١خ ٚاٌٛؽ١ٕخ، ٚكِظ رقظظٟ ػٍُ إٌفٌ ٚػٍُ االعزّبع فٟ اٌّوؽٍخ اٌزبه٠ـ ٚاٌغغواف١ب فٟ ع١ّغ اٌّواؽً ٌزَل٠ل اؽز١بط اٌزوث١

اٌضب٠ّٛٔخ، ٚرقظض اٌمواءاد ٠ىٍّْٛ أٔظجزُٙ ثزله٠ٌ رقظظبد ِٛاك اٌزوث١خ اإلٍال١ِخ، ٠ٚزُ رَل٠ل اٌؼغي اٌّزجمٟ فٟ ِبكح ػٍُ ا٤هع 

ِٓ رقظض اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ِٚفبػٍخ رقظض اٌزوث١خ اٌف١ٕخ ِٓ رقظض ا٤ؽ١بء، ٠ٚزُ رَل٠ل اٌؼغي اٌّزجمٟ فٟ ِبكح اٌّىزجخ ٚاٌجؾش 

ض ٚاٌجل١ٔخ ػٍٝ ع١ّغ اٌّواؽً ٚا٠ٌٛٚ٤خ فٟ رَل٠ل اؽز١بط ِبكرٟ اٌزوث١خ اٌف١ٕخ ٚاٌجل١ٔخ ٌٍّوؽٍز١ٓ اٌّزٍٛطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ، ِٚواػبح اٌزقظ

ُ رَل٠ل االؽز١بط ِٓ اٌّزٛفو فٟ اٌزقظظبد ػٕل رَل٠ل االؽز١بط فٟ ع١ّغ اٌّواؽً، ٚفٟ ؽبي ٚعٛك ػغي فٟ اٌّوؽٍخ االثزلائ١خ ف١ز

اٌّقزٍفخ، ثلءاً ثبٌزقظظبد اٌّزمبهثخ، ػٍٝ أْ ٠زُ اٌجلء ثزَل٠ل اؽز١بط اٌّواؽً اٌؼ١ٍب ثبٌّزقظظ١ٓ ٌىً ِلهٍخ ٚثبٌّٛاىٔخ ث١ٓ ِلاهً 

ٓ اٌّوؽٍخ ا٤كٔٝ، ثزى١ٍف اٌمطبع، ٚفٟ ؽبي ٚعٛك اؽز١بط فٟ أٞ رقظض ثّوؽٍخ كها١ٍخ أػٍٝ ٠زُ رَل٠لٖ ثبٌغبِؼ١١ٓ اٌّزقظظ١ٓ ِ

اٌّزقظض ِٓ ألوة ِلهٍخ ؽَت اٌّفبػٍخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌمطبع، ٚفٟ ؽبي ػلَ اِىب١ٔخ رَل٠لٖ ثبٌّزقظض اٌغبِؼٟ ف١زُ رَل٠لٖ ِٓ 
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 فو٠غٟ و١ٍبد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌَّبهاد، ثٕبء ػٍٝ اٌزقظض ٚاٌىفبءح ٚٚفك اٌّفبػٍخ، ػٍّبً أْ ٔمٍُٙ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ ١ٍىْٛ ؽَت

 .اٌّوؽٍخ اٌّؼزّلح ٌىً ُِٕٙ فٟ لبْٔٛ اٌؾووخ ِٚوؽٍخ اٌّئً٘

http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20160506/article48335.html 

 احلياة

 حخجاوب يغ يؼاَاة انًؼهى وحًُحّ إجازة اخخباراث« حؼهٍى انرٌاض»
بٌت اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب فٟ عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك، ِٚالٍٕبرٗ أف١واً ؽٛي ارٙبَ اٌّؼٍُ ػب٠غ اٌمؤٟ ؽ« اٌؾ١بح»رغبٚثبً ِغ ِب ٔشورٗ 

ِغ َِئ١ٌٚٓ فٟ اكاهح رؼ١ٍُ اٌو٠بع ؽٛي ػلَ ِٕؾٗ اعبىح الفزجبهارٗ اٌغبِؼ١خ ِٚقبٌفزُٙ ٤ٔظّخ ٚىاهح اٌقلِخ اٌّل١ٔخ، اٌزٟ 

٠بع ػٍٝ ِٕؼ اٌّؼٍُ رٕض ػٍٝ ِٕؼ اٌّٛظف اعبىح افزجبهاد ثوارت وبًِ اٌّلح شوؽ أْ ٠ضجذ مٌه. ٚافمذ اكاهح رؼ١ٍُ اٌو

ػٍٝ َٔقخ ِٕٙب(، ٚمٌه ثمواه طبكه ػٓ اٌّل٠و اٌؼبَ ٌشئْٚ اٌّٛظف١ٓ، ٚأٚػؼ اٌّؼٍُ فٟ « اٌؾ١بح»اعبىح ه١ٍّخ )ؽظٍذ 

ؽممٛا ِطبٌجٟ ثظلٚه اٌمواه. ٚصّٓ كٚه « رؼ١ٍُ اٌو٠بع»أْ اٌَّئ١ٌٚٓ ٚاٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ « اٌؾ١بح»ؽل٠ضٗ ٌـ

 فٟ ا٘زّبِٙب ثمؼب٠ب اٌّغزّغ ٚؽوؽٙب اٌشفبف ٌَّٙٛ اٌٛؽٓ ٚاٌّٛاؽٓ ػٍٝ ؽل ٍٛاء. «اٌؾ١بح»طؾ١فخ 
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15461957/-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A8-

%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-

%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

 االقتصاديت
 "% يٍ برايج انخطىع "اجخهاداث 07أكذوا أٌ 

 صاث إػاليٍت وإنكخروٍَت نخُظٍى أدوار انًخطىػٍٍيخخصىٌ: انخطىع بحاجت إنى يُ
 ػجذ اٌغالَ اٌث١ّشٞ ِٓ اٌش٠بض

كػب ِقزظْٛ فٟ ِغبي اٌزطٛع اٌٝ ا٠غبك ِٕظبد اػال١ِخ ٚاٌىزو١ٔٚخ رًَٙ ػ١ٍّخ اٌزطٛع ٚرٕظّٗ، ٚمٌه ثٙلف اثواى ا٤ػّبي اٌزطٛػ١خ 

ٟ اٌَؼٛك٠خ، رمبَ ثشىً اعزٙبكاد ِئٍَبد أٚ أفواك، ٚمٌه ٔظوا اٌٝ غ١بة فٟ اٌّبئخ ِٓ اٌجواِظ اٌزطٛػ١خ ف 01ٌٍّغزّغ، ِش١و٠ٓ اٌٝ أْ ٔؾٛ 

 .إٌظبَ اٌنٞ ٠ئؽو ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ

ٚأول اٌّشبهوْٛ فالي فزبَ ِٕزلٜ اٌو٠بع ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ فٟ ِووي اٌو٠بع اٌلٌٟٚ ٌٍّئرّواد ٚاٌّؼبهع أٌِ، أْ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٠ؼل ِٓ 

 .فوك فٟ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٚاٌَّبّ٘خ فٟ إٌٙٛع ثّىبٔخ اٌّغزّغ فٟ شزٝ عٛأت اٌؾ١بحأُ٘ اٌٍٛبئً اٌَّزقلِخ ٌزؼي٠ي كٚه اٌ

ٚارفمٛا ػٍٝ أْ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ عٍت وض١وا ِٓ اٌطبلبد اٌشبثخ ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ فٟ اٌٛؽٓ، فبطخ ِٓ فئخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد، ١ِٕ٘ٛٓ ثؤْ 

اٌؼب١ٍِٓ ػ١ٍٗ اٌضمخ، ِٕٚؾُٙ اٌزله٠ت إٌّبٍت. ٚلبي ِؾّل ثٓ ػجل هللا اٌّوشل ِل٠و ػبَ ا٤ػّبي اإلَٔب١ٔخ ال رٕزظو اٌّمبثً، ثً رٕظ١ّٗ ٚاػطبء 

اٌزؼ١ٍُ فٟ ِٕطمخ اٌو٠بع ٚاٌّشوف اٌؼبَ ٌّٕزلٜ اٌو٠بع ٌٍزطٛع، اٌؾبعخ اٌٍّؾخ اٌٝ ا٠غبك ِٕظبد اٌىزو١ٔٚخ رًَٙ ػ١ٍّخ اٌزطٛع ٚرٕظّٗ 

 .غزّغاػبفخ اٌٝ اٌَّبّ٘خ فٟ اثواى ا٤ػّبي اٌزطٛػ١خ ٌٍّ

ٚأػبف أْ ػل٠لا ِٓ ا٤ػّبي اٌزطٛػ١خ ٌُ ٠ٍَؾ ػ١ٍٗ اٌؼٛء اػال١ِب ِب لل ٠َُٙ فٟ ػؼف االٍزفبكح ِٕٗ ػٍٝ ٔطبق ٚاٍغ اػبفخ اٌٝ طؼٛثخ 

اٌٛطٛي اٌٝ أطؾبة اٌّجبكهاد إٌٛػ١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ ثني اٌّي٠ل ِٓ اٌؼطبء أٚ رجٕٟ رٍه اٌّجبكهاد ِٓ عٙبد ٚاػفبء اٌغبٔت اٌّئٍَٟ 

 .ػ١ٍٙب

ٚأول اٌّوشل ٌـ"االلزظبك٠خ" أ١ّ٘خ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ، ٚكػُ ؽووخ اٌزطٛع اٌّغزّؼٟ، ٚاصواء اٌؾوان اٌّؼوفٟ ثٗ ٚكػُ عٙٛك اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ 

 .اٌجؤبِظ، ِٕٛ٘ب ثؤ١ّ٘خ هػب٠خ اٌّجلػ١ٓ ِٓ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد، ٚاوزشبف اٌّٛا٘ت اٌٛاػلح فٟ ِقزٍف اٌّغبالد اٌزطٛػ١خ
 

اٌلف١ٕٟ هئ١ٌ رؾو٠و ِغٍخ "اٌّؼوفخ"، ٚاٌّزؾلس اٌَبثك ٌٛىاهح اٌزؼ١ٍُ، اْ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ١ٌٌ ِمزظوا ػٍٝ عبٔت كْٚ ِٓ عبٔجٗ، لبي ِؾّل 

ا٢فو ِؼزجوا أْ اؽلٜ طٛه اٌزطٛع اٌىف ػٓ ا٤مٜ ٚاإلٍبءح اٌٝ ٢فو٠ٓ ٚٔشو اٌشبئؼبد ػجو ٍٚبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ، اػبفخ اٌٝ أْ 

ٝ اٌظٛهح اٌّطٍٛثخ ٠ؼلاْ ػّال رطٛػ١ب. ٚأول ػوٚهح االٌزياَ ثؼٛاثؾ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ، اٌزٟ ٠غت أْ ٠زؾٍٝ ثٙب اإلفالص فٟ اٌؼًّ ٚأكاءٖ ػٍ

اٌو٠بع، اٌزٟ  اٌّزطٛع ِٕٙب اٌؼٛاثؾ ا٤فالل١خ ٚا١ٌّٕٙخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ، ِش١وا اٌٝ أْ اٌزطٛع ١ٌٌ ٔظبِب فمؾ، ثً صمبفخ، ِش١لا ثبإلكاهح اٌؼبِخ ٌزؼ١ٍُ

 .بٌّزطٛػ١ٓ، ٚاطفب مٌه ثبٌؼًّ اٌّئٌٍفظظذ ٚؽلح رؼٕٝ ث

ٚفٟ اٌشؤْ ٔفَٗ، كػب طالػ اٌغ١لاْ ِملَ اٌجواِظ اٌزٍفي١ٔٛ٠خ، اٌٝ ٍٓ رشو٠ؼبد رؾش ػٍٝ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٚٔشو صمبفخ اٌزطٛع ث١ٓ أفواك 

ِٕٚؾُٙ اِز١بىاد فبطخ وّب ٘ٛ اٌّغزّغ ِٓ فالي اؽزَبة ٍبػبد اٌزطٛع ٌلٜ عٙخ ه١ٍّخ ٠زُ ِٓ فالٌٙب رىو٠ُ اٌن٠ٓ ٠غزبىْٚ ٍبػبد ِؾلكح 
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وٛٔٗ ِٓ ِؼّٛي ثٗ ٌلٜ ثؼغ اٌلٚي اٌّزملِخ. ٚاػزجو اٌغ١لاْ أْ اإلػالَ اٌغل٠ل أٍُٙ ثلهعخ وج١وح فٟ اثواى ػل٠ل ِٓ ا٤ػّبي اٌزطٛػ١خ اٌوائلح 

 .اكاهح اٌّغزّغ مارٗ فىً فوك ِٓ أفواكٖ ٠ّزٍه أكاح اػال١ِخ ٠ٕشو ِٓ فالٌٙب ِب ٠وٜ أٔٗ ٠َزؾك إٌشو

https://www.aleqt.com/2016/05/07/article_1052752.html 

 اجلزيرة

 حؼهٍى انرٌاض: ال َقذو يكافآث يانٍت نًُطىبٍُا فً أػًال انخطىع
 :ا١ٌ٘ٛجٟ ١٘ٚت - اٌو٠بع

لبي ؽّل اٌش١ٕجو َِبػل ِل٠و ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع ٌٍشئْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ، اْ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ اٌنٞ ٠ملِٗ َِٕٛثٛ 

 .١ٍُ ِٓ ؽالة ٚؽبٌجبد ِٚؼ١ٍّٓ ِٚؼٍّبد ٠زُ ثلْٚ ِمبثً ِبكٞاٌزؼ

عبء مٌه فالي ؽل٠ضٗ فٟ اٌغٍَخ اٌضبٌضخ اٌزٟ «. لل ٠ىْٛ ٕ٘بن رؾف١ي وشٙبكاد شىو ٌٚىٓ ٠غت أال رؼٍٓ»ٚىاك: 

ج١و اٌّشوف أكاه٘ب اٌلوزٛه ِؾّل اٌؼجل اٌىو٠ُ ِل٠و اكاهح ا٤ٔشطخ اٌطالث١خ ثٛىاهح اٌزؼ١ٍُ، ٚشبهن ثٙب، ك. أؽّل اٌى

اٌؼبَ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّٛاهك فٟ ِئٍَخ )رىبفً(، ؽّل اٌش١ٕجو، ٚأؽّل ػبِو اٌؾوثٟ ِل٠و ٚؽلح اٌزطٛع فٟ اإلكاهح 

اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع ٚاٌّل٠و اٌزٕف١نٞ ٌٍّٕزلٜ ِٓ فؼب١ٌبد ِٕزلٜ اٌو٠بع ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ اٌنٞ رمبَ فؼب١ٌبرٗ 

ٚافززُ أػّبٌٗ أٌِ ا٤هثؼبء. ٚأول اٌش١ٕجو أْ اٌزطٛع اٌّلهٍٟ ٠ؼ١ف ل١ّخ  ثبٌمبػخ اٌىجوٜ ٌٍّئرّواد ٚاٌّؼبهع

ٔٛػ١خ ٌٍّغزّغ، ٚل١ّخ شقظ١خ ٌٍطبٌت، ؽ١ش ٠ىزَت اٌىض١و ِٓ اٌم١ُ اٌزٟ رؼيى ٍٍٛوٗ ا١ٌِٟٛ ٍٛاء فٟ ِٕيٌٗ أٚ 

 .اٌّلهٍخ أٚ ِغزّؼٗ

 .«٠ٛخ، ٌُٚ ٠ؤد ِٓ اٌغوةاٌزطٛع ِفَٙٛ اٍالِٟ ثؾذ ؽش ػ١ٍٗ اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٚإٌَخ إٌج»ٚأػبف: 

ثلٚهٖ، رؾلس، اٌلوزٛه أؽّل اٌىج١و ػٓ أ١ّ٘خ اٌزطٛع فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ، ٚلبي، أٗ اٍزضّبه وج١و ٌٍٛلذ، ٌٍٚطبلبد 

 .ٚثٕبء ِٙبهاد اعزّبػ١خ ٚؽّب٠خ ٌٍشجبة ِٓ االٔؾواف ٚاػبػخ اٌٛلذ ثّب ال ٠ٕفغ

ٍبػخ أٍجٛػ١ب فٟ ا٤ػّبي اٌزطٛػ١خ، ثّؼلي  01لؼبء  ٚموو أٔٗ ِٓ فالي كهاٍبد، فبْ اٌطبٌت اٌغبِؼٟ ٠َزط١غ

 .ٍبػخ ثبٌّٕيي، ِٚضٍٙب ثبٌغبِؼخ 40

اٌزٟ ٠ل٠و٘ب، « رؼ١ٍُ اٌو٠بع»أِب أؽّل اٌؾوثٟ اٌّل٠و اٌزٕف١نٞ ٌٍّٕزلٜ، فَوك أثوى أػّبي ٚؽلح اٌؼًّ اٌزطٛػٟ فٟ 

وؤً اٌزطٛع «،«اٌزطٛع اٌضمبفٟ»، «َِبعلٔب»، «ؽفع اٌطؼبَ»، «اٌم١بكح»لّٕب ثؼلح ِجبكهاد ِٕٙب »ٚلبي: 

 .«، ٌّؾبهثخ اٌزؼظت، صُ اؽالق عبئيح اٌو٠بع ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ ٌٍج١ٕٓ ٚاٌجٕبد«اٌو٠بػٟ

ٚأٚػؼ أْ اٌفبئي ِٓ فئخ اٌطالة، ؽبٌت ثلأ ثبٌزطٛع ِٓ صبٌش اثزلائٟ ٚلجً اػالْ اٌغبئيح، ٚاٍزّو ؽزٝ ٍبكً 

 .ٙب ػٍٝ اٌؼّبياثزلائٟ، ؽ١ش ٠مَٛ ثؾفع إٌؼّخ، صُ ٠ٛىع اٌظبٌؼ ِٕ

ٚفبىد ؽبٌجبد لّٓ ثزوعّخ وزت ٌإلثلاع ٚرط٠ٛو اٌناد ثٍغخ اٌّىفٛف١ٓ، ١ٌَزف١لٚا ِٕٙب فٟ اٌم١بكح ٚرط٠ٛو »ٚىاك 

 .إٌفٌ، ٚلل روعّٓ ػشوح وزت ؽزٝ ا٢ْ
http://www.al-jazirah.com/2016/20160507/ln60.htm 

 اجلزيرة

 ىبً دار انرػاٌتكشافت حؼهٍى انرٌاض ٌرضًىٌ انفرحت فً وجىِ يُط
 :ا١ٌٍٛف ػجلاٌوؽّٓ - اٌغي٠وح

لبَ َِبػل اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع ٌٍشئْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽّل اٌش١ٕجو ثي٠بهح ٌَّٕٛثٟ كاه اٌوػب٠خ االعزّبػ١خ 

١ٌٍَّٕٓ ثبٌو٠بع ٠وافمٗ وً ِٓ ِل٠و إٌشبؽ اٌطالثٟ ثبإلكاهح أٔٛه أثٛ ػجبح ِٚل٠و ِىزت ِل٠و ػبَ اٌزؼ١ٍُ 

ػجلاٌوؽّٓ اٌّبٌىٟ ِٚل٠و اإلػالَ اٌزوثٛٞ ػٍٟ اٌغبِلٞ ٚهئ١ٌ لَُ إٌشبؽ اٌىشفٟ ِؾّل اٌّؾّٛك ِٚشوف إٌشبؽ 

اٌىشفٟ ػجلاٌوؽّٓ اٌؼ١َٝ ٚأؽّل اٌشّوٞ ٚػلك ِٓ اٌمبكح اٌىشف١١ٓ ٚؽالة اٌىشبفخ ٚػلك ِٓ ؽالة صب٠ٛٔخ ػجلهللا 

 .ثٓ عؼفو
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اٌشئْٚ االعزّبػ١خ ثّٕطمخ اٌو٠بع اثوا١ُ٘ ثٓ ػجلهللا ا١ٌّٕغ اٌنٞ هؽت ٚوبْ فٟ اٍزمجبٌُٙ اٌّل٠و اٌؼبَ ٌفوع ٚىاهح 

 .ثبٌٛفل اٌيائو ِش١ًلا ثجبكهح رؼ١ٍُ اٌو٠بع ثّؼب٠لح َِٕٛثٟ اٌلاه ٌٚفزخ أَب١ٔخ رشىو ػ١ٍٙب اإلكاهح

ٌؼبَ ٌٍشئْٚ ثؼل مٌه لبَ َِٕٛثٛ رؼ١ٍُ اٌو٠بع ثزٛى٠غ اٌٙلا٠ب ١ٌٍَّٕٓ ِٓ َِٕٛثٟ اٌلاه ٠زملُِٙ َِبػل اٌّل٠و ا

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽّل اٌش١ٕجو، وّب لبَ اٌطالة ثزٛى٠غ اٌٙلا٠ب ١ٌٍَّٕٓ

رال مٌه ثؤبِظ رو٠ٚؾٟ للِزٗ اكاهح إٌشبؽ اٌطالثٟ ِّضٍخ فٟ إٌشبؽ اٌىشفٟ ِٓ لبكح وشف١١ٓ ٚؽالة ٌَّٕٛثٟ اٌلاه 

ثٟ ثبإلكاهح ا٤ٍزبم أٔٛه أثٛ ػجبح أْ وبْ ٌٗ ا٤صو اٌىج١و فٟ ثؼش اٌفوؽخ فٟ ٔفٍُٛٙ. ِٓ عٙزٗ ث١ّٓ ِل٠و إٌشبؽ اٌطال

اٌي٠بهح رؤرٟ فٟ اؽبه اٌزؼبْٚ اٌّشزون ث١ٓ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ ِّضٍخ ثزؼ١ٍُ اٌو٠بع ٚٚىاهح اٌشئْٚ االعزّبػ١خ ِٚٓ ثبة 

اٌَّئ١ٌٚخ االعزّبػ١خ إلكاهح اٌزؼ١ٍُ رغبٖ َِٕٛثٟ كاه اٌوػب٠خ االعزّبػ١خ ٚمٌه ِٓ فالي ِشبهوزُٙ فوؽخ ػ١ل 

 .ّجبهن ٚرمل٠ُ اٌٙلا٠ب ٚاٌؼ١ل٠بد ٌُٙ ٚثش اٌفوؽخ فٟ ٔفٍُٛٙا٤ػؾٝ اٌ

http://www.al-jazirah.com/2015/20150928/fe24.htm 

 اليوم
 ححذٌذ انبٍاَاث وحطجٍم انرغباث ػبر انًىقغ اإلنكخروًَ

 حًذٌذ انخقذٌى نحركت انُقم انذاخهً بخؼهٍى انرٌاض نهخًٍص انًقبم
 الرٌاض - واس

أٌف ِؼٍُ ِٚؼٍّخ ٚاكاهٞ ٚاكاه٠خ فٟ  111لوهد اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع، رّل٠ل فزوح اٌزمل٠ُ ػٍٝ ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ ٤وضو ِٓ 

 .ع١ّغ ِلاهً ِٚىبرت اٌزؼ١ٍُ ٚاإلكاهاد اٌزبثؼخ ٌّٕطمخ اٌو٠بع ؽزٝ ٠َٛ اٌق١ٌّ اٌمبكَ

ُِزبؽبً ػجو ِٛلغ ٚأٚػؼ َِ بػل اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍشئْٚ اٌّله١ٍخ ؽّل اٌش١ٕجو أْ أػّبي اٌؾووخ فٟ رؾل٠ش اٌج١بٔبد ٚرَغ١ً اٌوغجبد ١ٍىْٛ 

، «ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ»ىزو١ٔٚخ ِٓ اٌقلِبد االٌ www.riyadhedu.gov.saاإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثبٌّٕطمخ ـ ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ ـ

ٚاالؽالع ػٍٝ اٌج١بٔبد ا٤ٍب١ٍخ إٌّشٛهح  -ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ  -ِش١واً اٌٝ أْ اعواءاد ٚػٛاثؾ رؾل٠ش اٌج١بٔبد ػٓ ؽو٠ك اٌلفٛي ػٍٝ 

رؾل٠ش اٌج١بٔبد ٚاٌَّؼ ٚؽووخ إٌمً  -« اٌقلِبد اإلٌىزو١ٔٚخ»ٌغ١ّغ شبغٍٟ اٌٛظبئف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚغ١و اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ ِٛلغ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ 

 .«ث١بٔبرٟ»اٌلافٍٟ ٚ

ِخ ٌٍزؼ١ٍُ ٖٚٔٛ اٌش١ٕجو اٌٝ أْ اٌزّل٠ل ٠ؤرٟ فٟ اؽبه ٍؼٟ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ ٌـزٛف١و ِٕبؿ ِالئُ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّلاْ اٌزؼ١ٍّٟ، ٚؽوص اإلكاهح اٌؼب

ُِؼ١ٓ فٟ أكاء اٌوٍبٌخ ثّٕطمخ اٌو٠بع ػـٍٝ هاؽخ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّلاْ ٚرؾم١ك َِزٜٛ ع١ل  .ِٓ االٍزمواه ١ٌىْٛ ف١و 

لح ِٓ عبٔــجٗ ث١ٓ ِل٠و شئْٚ اٌّؼ١ٍّٓ اٌلوزٛه ؽّلاْ ثٓ ِبٔغ اٌؼّوٞ أٔٗ ٠غت ػٍٝ هاغت إٌمً اٌلافٍٟ، االؽالع ػٍٝ شوائؼ إٌمً اٌّؼزّ

، «٠ّىٓ االوزفبء ثوغجخ ٚاؽلح»هغجخ أٚ ألً  42َغ١ً ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ، ِٓ فالي ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٠ُّٚىٓ ٌطبٌت إٌمً ر« ٌمطبع اٌو٠بع»

مً وّــب ٠َّؼ ثؤْ رىْٛ اٌوغجبد ِلهٍخ أٚ شو٠ؾخ كافً لطبع إٌمً، ِغ اإلؽبؽخ ثؤٔٗ فٟ ؽبي وبٔذ اٌوغجخ شو٠ؾخ فبْ مٌه ٠ؼٕٟ اِىب١ٔخ إٌ

، ِٚب «اٌو٠بع»افز١به ِلاهً أٚ شوائؼ فٟ لطبع إٌمً  ٤ٞ ِلهٍخ كافً رٍه اٌشو٠ؾخ أ٠بً وبْ ِٛلؼٙب أٚ ٚلذ اٌلهاٍخ ف١ٙب، ػٍّبً ثؤٔٗ ٠ّىٓ

٠ّىٓ افز١به ِلاهً فٟ ٔفٌ اٌمطبع اٌزٟ رزجؼٙب ِلاهٍُٙ فمؾ، ٚػٍٝ ؽبٌت إٌمً ؽجبػخ اٍزّبهح اٌوغجبد « لطبع إٌمً اٌو٠بع»ػلا 

 .ٚاػزّبك٘ب ٚؽفظٙب ثؼل اغالق إٌظبَ

ٚػٕبطو اٌّفبػٍخ اٌّؼزّل ِٓ اٌٛىاهح، ِٚٓ أُ٘ ِؼب١ِٕٗ كِظ رقظظٟ اٌزبه٠ـ  ٚأػبف: اْ ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ رؼزّل ػٍٝ لبْٔٛ اٌؾووخ

قظض ٚاٌغغواف١ب فٟ ع١ّغ اٌّواؽً ٌَل اؽز١بط اٌزوث١خ االعزّبػ١خ ٚاٌٛؽ١ٕخ، ٚكِظ رقظظٟ ػٍُ إٌفٌ ٚػٍُ االعزّبع فٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ّٛٔخ ٚر

١ِخ ٠ٚزُ ٍل اٌؼغي اٌّزجمٟ فٟ ِبكح ػٍُ ا٤هع ِٓ رقظض ا٤ؽ١بء ٠ٚزُ ٍل اٌمواءاد ٠ىٍّْٛ أٔظجزُٙ ثزله٠ٌ رقظظبد ِٛاك اٌزوث١خ اإلٍال

ٍل  اٌؼغي اٌّزجمٟ فٟ ِبكح اٌّىزجخ ٚاٌجؾش ِٓ رقظض اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِٚفبػٍخ رقظض اٌزوث١خ اٌف١ٕخ ٚاٌجل١ٔخ ػٍٝ ع١ّغ اٌّواؽً ٚا٠ٌٛٚ٤خ فٟ

ٌضب٠ٛٔخ ِٚواػبح اٌزقظض ػٕل ٍل االؽز١بط فٟ ع١ّغ اٌّواؽً، ٚفٟ ؽبي ٚعٛك ػغي اؽز١بط ِبكرٟ اٌزوث١خ اٌف١ٕخ ٚاٌجل١ٔخ ٌٍّوؽٍز١ٓ اٌّزٍٛطخ ٚا

١بط فٟ اٌّوؽٍخ االثزلائ١خ، ف١زُ ٍل االؽز١بط ِٓ اٌّزٛافو فٟ اٌزقظظبد اٌّقزٍفخ، ثلءاً ثبٌزقظظبد اٌّزمبهثخ، ػٍٝ أْ ٠زُ اٌجلء ثَل اؽز

اهً اٌمطبع ٚفٟ ؽبي ٚعٛك اؽز١بط فٟ أٞ رقظض ثّوؽٍخ كها١ٍخ أػٍٝ، ٠زُ ٍلٖ اٌّواؽً اٌؼ١ٍب ثبٌّزقظظ١ٓ ٌىً ِلهٍخ، ٚثبٌّٛاىٔخ ث١ٓ ِل

ثبٌغبِؼ١١ٓ اٌّزقظظ١ٓ ِٓ اٌّوؽٍخ ا٤كٔٝ، ثزى١ٍف اٌّزقظض ِٓ ألوة ِلهٍخ ؽَت اٌّفبػٍخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌمطبع، ٚفٟ ؽبي ػلَ اِىب١ٔخ 

ٕبء ػٍٝ اٌزقظض ٚاٌىفبءح ٚٚفك اٌّفبػٍخ، ػٍّبً ثؤْ ٔمٍُٙ فٟ ٍلٖ ثبٌّزقظض اٌغبِؼٟ ف١زُ ٍلٖ ِٓ فو٠غٟ و١ٍبد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌَّبهاد، ث

 .ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ ١ٍىْٛ ؽَت اٌّوؽٍخ اٌّؼزّلح ٌىً ُِٕٙ فٟ لبْٔٛ اٌؾووخ ِٚوؽٍخ اٌّئً٘

http://www.alyaum.com/article/4135322 
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 مكت

 ػبذانؼسٌس انُاجى حشكٍهً حشبغ بخراد قرٌخّ ويحبت أطفانها
 خذح -خبٌذ سث١غ 

ٛثٗ اٌفٕٟ ٠مزوة ِٛػٛػبرٗ رالٌِ اٌزواس ٚاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثٗ، ٍٛاء أوبٔذ ؽج١ؼخ طبِزخ أَ ِٓ ٚؽٟ لو٠زٗ اٌّورجطخ ثبٌٛالغ اٌّؾٍٟ ٚاٌزبه٠قٟ. ٚأٍٍ

 .ض١وا ػٓ اٌٛالؼ١خِٓ اٌٛالؼ١خ اٌزم١ٍل٠خ، فٍُ ٠َزّو فٟ ؽوػ أػّبٌٗ ثؤٍٍٛة اٌَو٠ب١ٌخ اٌوِي٠خ اال ٌفزوح لظ١وح، ؽ١ش أزمً اٌٝ اٌزغو٠ل ٚاْ ٌُ ٠جزؼل و

 

ٍه إٌّطمخ، ٚرشوة ثبٌيفوف اٌشؼجٟ ثؤٌٛأٗ ٚثَجت ٔشؤرٗ فٟ لو٠خ اٌغ١ٕفٟ ثَل٠و، فبْ اٌزشى١ٍٟ ػجلاٌؼي٠ي إٌبعُ رٍٛغ فٟ فؼبء اٌزواس اٌؼّوأٟ ٌز

واؽً، رطٛهد ؽَت ٚرى٠ٕٛبرٗ، ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ؾظوٖ فٟ اٌمؼب٠ب اٌفىو٠خ أٚ اٌضمبف١خ فمؾ، أّب ِيعٗ ثبٌمؼب٠ب اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ أ٠ؼب. ِو إٌبعُ ثؼلح ِ

فبهع١ب، ؽ١ش ٔواٖ ٠ؾبفع ػٍٝ أٍٍٛثٗ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌٍْٛ ٚاٌفوشبح ٚكهاٍخ رملِٗ فٟ اٌزغوثخ ٚاٌقجوح اٌف١ٕخ، فٙٛ ِزبثغ ٌزطٛه اٌؾووخ اٌزشى١ٍ١خ كاف١ٍب ٚ

ّؾبفظخ ػٍٝ ٔفٌ اٌٍْٛ فٟ فزوح اٌزَغ١ً ٌٍزواس ٚإٌّبظو اٌّؾ١ٍخ ٌٍطج١ؼخ اٌٝ هؽبة أوضو شّٛال ٚارَبػب، ثبفز١به اٌّٛاػ١غ ماد ا٤ثؼبك اٌفىو٠خ ِغ اٌ

ؼذ هٚؽٗ ثشفبف١خ ػبٌُ اٌطفٌٛخ، فّىٕٗ ٘نا إٌّؾٝ ِٓ كهاٍخ ٔف١َخ اٌطفً، ِلهوب أ١ّ٘خ اٌزؼبًِ أٍٍٛة اٌزؼبًِ ِغ اٌٍْٛ ٚاٌقؾ. ٚفٟ ِوؽٍخ أفوٜ رشج

 .ٌٍطفً ٚػِٕٗؼٗ ثؤٍٍٛة اٌّوثٟ اٌّؼٍُ، فبٍزٛػت ٔظوح اٌطفً اٌج١َطخ ٌٍزؼج١و ػٕٙب، ١ٌٌٚ ٌّؾبوبرٙب ٚرم١ٍل٘ب فمؾ، ام ال ٠وٍُ ثؼم١ٍخ اٌطفً أّب 

 

َّّض اٌطفٌٛخ ١ٌؼجِّو ػٕٙب ثجَبؽخ ِٓ فالي ِٛػٛػبد عناثخ ِٓ ِوػ ٚأٌؼبة ٚى٘ٛه ٚأشغبه ٚؽت ٍٚالَ. ٚهثّب رم« اٌطفٌٛخ ٚاٌَالَ»فٟ ِؼوػٗ 
ؼً فٟ وً ِىبْ، للَ ثنٌه هٍبٌخ ٌال٘زّبَ ثبٌطفً ٌٚفذ االٔزجبٖ ا١ٌٗ ِٚب ٠الل١ٗ ِٓ ِشىالد َّٚ٘ٛ عواء اٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ ٚاٌؾوٚة اٌزٟ رشز

ا٤وجو ِٕٙب، ٤ٔٙب رئصو ػ١ٍٗ ٚػٍٝ َِزمجٍٗ. ٠ٕفّن ٌٛؽبرٗ ثشىً ِزٕبٍك ٚثٕٙلٍخ ِزٕبغّخ ِغ أٌٛأٗ ٚؽووخ فوشبرٗ فٟ فطٛؽٗ  فبٌطفً ٘ٛ اٌّزؼوه

ٚاٌّلهن اٌٝ اٌّلهٍٚخ، ٚرٕجغ أٌٛأٗ ِٓ ٚالؼ١خ رزّزغ ثؼمال١ٔخ ِلهوخ. رٕبٌٚٗ ٌٙنا اٌّغبي اٌظؼت ثبٌوعٛع اٌٝ ٔف١َخ اٌطفً ثؤٍٍٛة اٌّوثٟ إٌبػظ 

ي أْ ٠غوً وح اٌطفً اٌج١َطخ ٚاٌظؼجخ فٟ اٌزؼج١و ػٕٙب ١ٌٌٚ ٌّؾبوبرٙب ٚرم١ٍل٘ب، فٙٛ ٌُ ٠وٍُ ثؼم١ٍخ اٌطفً أّب هٍُ اٌٝ اٌطفً ٚػٓ اٌطفً، ٚؽبٚٔظ

 .اٌغّبي ػٕل ٔف١َخ اٌطفً ٚثٙنا رقٍض ثنوبء ِٓ االفزؼبي ٚاٌزم١ٍل

 

فٟ اٌمب٘وح، ٌٕٚلْ، ٚإٌَّب، ٚاٌجؾو٠ٓ، ٚاٌو٠بع، ٚرٌٛٔ، ٍٍٚطٕخ « ؼٛكِٞقزبهاد ِٓ اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ اٌَ»ػوع أػّبٌٗ فٟ اٌّؼوع اٌّزغٛي 

اٌجؾو٠ٓ،  ػّبْ فٟ اٌفزوح اٌّّزلح ؽٛاي فَّخ ٍٕٛاد، وّب ػوػذ أػّبٌٗ فٟ ػلح كٚي ػوث١خ ٚأعٕج١خ، ِٕٙب: فؤَب، ثو٠طب١ٔب، أٌّب١ٔب، رب٠جٗ، ِظو،

ٌغٛائي، ِٕٙب اٌغبئيح ا٤ٌٚٝ فٟ اٌّؼوع اٌؼبَ ٌفٕبٟٔ ٚأٔل٠خ إٌّطمخ اٌٍٛطٝ، ٚعبئيح اإلِبهاد، رٌٛٔ، اٌّغوة، ٍٛه٠ب، ٌجٕبْ، ٚؽظل اٌؼل٠ل ِٓ ا

 .اٌّووي اٌزبٍغ فٟ ِؼوع اٌفٓ اٌَؼٛكٞ اٌّؼبطو

http://makkahnewspaper.com/article/143719 

 مكت

 حؼهٍى انرٌاض ًٌذد حقذٌى حركت انُقم انذاخهً
 اٌش٠بض -ِىخ 

أٌف ِؼٍُ ِٚؼٍّخ ٚاكاهٞ ٚاكاه٠خ فٟ ع١ّغ ِلاهً  111ِلكد اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع ِلح اٌزمل٠ُ ػٍٝ ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ ٤وضو ِٓ 

 .ٌّٕطمخ اٌو٠بع ؽزٝ ٠َٛ اٌق١ٌّ اٌّمجً ِٚىبرت اٌزؼ١ٍُ ٚاإلكاهاد اٌزبثؼخ

 

ػجو  ٚأٚػؼ َِبػل اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍشئْٚ اٌّله١ٍخ ؽّل اٌش١ٕجو فٟ ث١بْ أٌِ أْ أػّبي اٌؾووخ فٟ رؾل٠ش اٌج١بٔبد ٚرَغ١ً اٌوغجبد ١ٍىْٛ ِزبؽب

اٌقلِبد االٌىزو١ٔٚخ )ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ(، ِش١وا اٌٝ  ِٓ www.riyadhedu.gov.sa ِٛلغ اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثبٌّٕطمخ ـ ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ ـ

ٚاالؽالع ػٍٝ اٌج١بٔبد ا٤ٍب١ٍخ إٌّشٛهح ٌغ١ّغ شبغٍٟ  -ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ  -أْ اعواءاد ٚػٛاثؾ رؾل٠ش اٌج١بٔبد ػٓ ؽو٠ك اٌلفٛي ػٍٝ 

 .(ٌىزو١ٔٚخ( )رؾل٠ش اٌج١بٔبد ٚاٌَّؼ ٚؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ( )ث١بٔبرٟاٌٛظبئف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚغ١و اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ ِٛلغ اإلكاهح االٌىزوٟٚٔ )اٌقلِبد اال
http://makkahnewspaper.com/article/143727/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-

%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A 

 مكت

 طانبا يصرٌا وحىجٍّ بإنغاء َخائجهى 13طً قٍذ 
 

http://makkahnewspaper.com/author/488/1/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20-%20%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://makkahnewspaper.com/author/445/1/%D9%85%D9%83%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 اٌش٠بض -ظبفش اٌشؼالْ 

طبٌجب ِصش٠ب ػٓ اٌذساعخ ٚإٌغبء ٔزبئدُٙ ٚػذَ  13ٚخٙذ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ أخ١شا ِذاسط أ١ٍ٘خ ٚػب١ٌّخ ثغشػخ إ٠مبف 

 .ل١ذُ٘ فٟ اٌّذاسط اٌغؼٛد٠خ

ت ِؼٍِٛبد حصٍذ ػ١ٍٙب اٌصح١فخ، فئْ اٌزٛخ١ٗ حًّ صفخ ػبخً خذا، ٚ٘زا اإلخشاء خبء ثٕبء ػٍٝ ِب ٚسد ِٓ ٚثحغ
إداساد االخزجبس ٚاٌمجٛي ثأْ ٘ؤالء اٌطالة أدٚا اخزجبساد اٌغفبسح اٌّصش٠خ، ٚثزٌه خّؼٛا ث١ٓ ٔظبِٟ اٌزؼ١ٍُ اٌغؼٛدٞ 

 .ٚاٌّصشٞ
فٟ اٌفصً اٌغبثغ ِٓ د١ًٌ اٌمجٛي ٚاٌزغد١ً فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ  31ٚاػزّذد اٌٛصاسح فٟ ٘زا اٌمشاس ػٍٝ اٌفمشح 

، إر رٕص ػٍٝ أٔٗ فٟ حبي ٚخٛد أٞ طبٌت دسط ثبٌّذاسط اٌغؼٛد٠خ ٚ٘ٛ ٍِزحك ثبٌذساعخ أٚ االخزجبساد اٌزٟ 3137ٌـ
 .رششف ػ١ٍٙب عفبسح ثٍذٖ ثبٌٍّّىخ ٠ٛلف ػٓ اٌذساعخ ٚرٍغٝ ٔزبئدٗ اٌزٟ حصً ػ١ٍٙب

ضإِب ِغ ثذء فزشح االخزجبساد إٌٙبئ١خ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد اٌزٟ رٕطٍك األحذ ثؼذ اٌّمجً فٟ خ١ّغ ٚخبء ٘زا اٌمشاس ر

 .ِشاحً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ
ٚاػزّذد ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ د١ًٌ اٌمجٛي ٚاٌزغد١ً اٌزٞ اشزًّ ػٍٝ لٛاػذ اٌمجٛي ٚأٔظّزٗ فٟ ِشاحً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ 

ٌزح٠ًٛ ث١ٓ األٔظّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚضٛاثظ لجٛي اٌطالة ِٓ خبسج اٌٍّّىخ ٌٍغؼٛد١٠ٓ ٚغ١ش اٌغؼٛد١٠ٓ ٚإخشاءاد إٌمً ٚا
 .ٚرٚٞ اٌحبالد اٌخبصخ ٚاٌجشاِح اٌذ١ٌٚخ

فٟ ٚال٠خ ف١ٕىظ  Intel ISEF2016 إٌٝ رٌه، رغزؼذ اٌغؼٛد٠خ ٌٍّشبسوخ فٟ ِؼشض إٔزً اٌذٌٟٚ ٌٍؼٍَٛ ٚإٌٙذعخ

ِؤعغخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض ٚسخبٌٗ ٌٍّٛ٘جخ ٚاإلثذاع شؼجبْ اٌّمجً، ٚرشبسن  3إٌٝ  3األِش٠ى١خ، خالي اٌفزشح ِٓ 
ِدبال  33ثحثب ػ١ٍّب فٟ  38طبٌجبد ٠مذِْٛ  31طالة ٚ 8)ِٛ٘جخ(، ٚٚصاسح اٌزؼ١ٍُ فٟ ِٕبفغبد اٌّؼشض ثفش٠ك ٠ضُ 

١خ رزضّٓ اٌش٠بض١بد ٚاٌطت اٌح١ٛٞ ٚاٌؼٍَٛ اٌصح١خ ٚػٍَٛ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ ٚػٍَٛ إٌجبد ٚاٌؼٍَٛ االخزّبػ١خ ٚاٌغٍٛو
 .ٚإٌٙذعخ اٌج١ئ١خ ٚاٌطبلخ اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌّزؼذ٠خ ٚػٍَٛ األسض ٚاٌج١ئخ ٚإٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ

ٚخضغ أػضبء اٌفش٠ك اٌغؼٛدٞ اٌّشبسن ٌّدّٛػخ ِٓ اٌٛسػ اٌزذس٠ج١خ لج١ً أطالق فؼب١ٌبد اٌّغبثمخ، ٌزأ١ٍُ٘ٙ 

 .ٞ أوبد١١ّ٠ٓ ِزخصص١ٌٍّٓشبسوخ ٚرذس٠جُٙ ػٍٝ ِٙبساد اٌؼشض ٚاإلٌمبء ػٍٝ أ٠ذ
ٚلبي ٔبئت األ١ِٓ اٌؼبَ ٌّؤعغخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض ٚسخبٌٗ ٌٍّٛ٘جخ ٚاإلثذاع )ِٛ٘جخ( اٌذوزٛس ػبدي اٌمؼ١ذ فٟ ث١بْ ٌٗ 

أِظ إْ أثٕبء اٌغؼٛد٠خ ٠غؼْٛ ٌزىشاس اإلٔدبصاد اٌٛط١ٕخ، ٚاٌحفبظ ػٍٝ اٌّشاوض اٌّزمذِخ اٌزٟ حممٛ٘ب فٟ اٌذٚسح 
خٛائض وجشٜ ٚخبصخ،  8ّشاوض ِزمذِخ، ِٓ ث١ٕٙب اٌّشوض األٚي فٟ ِدبي ػٍُ إٌجبد ٚرحم١مُٙ ثفٛصُ٘ ث 5132اٌغبثمخ 

 .ٌززفٛق اٌٍّّىخ ثزٌه ػٍٝ دٚي ٌٙب ثبع ط٠ًٛ فٟ اٌّشبسوبد
http://makkahnewspaper.com/article/143669/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9/%D8%B7%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%AF-31-
%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-

%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-
%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D9%85 

 مكت

 يذرضت أخهٍج نؼذو صالحٍت اضخخذايها 120
 اٌش٠بض -ػجذاٌؼض٠ض اٌؼطش 

ِلهٍخ فٟ ِقزٍف ِٕبؽك اٌٍّّىخ فالي ا٤ػٛاَ اٌقَّخ اٌّبػ١خ، ثؼل رظ١ٕفٙب ثؤٔٙب  141أفٍذ اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌٍلفبع اٌّلٟٔ ٚٚىاهح اٌزؼ١ٍُ ٔؾٛ 

 .، ؽَجّب ػٍّزٗ اٌظؾ١فخ ِٓ َِئٚي فٟ اٌلفبع اٌّلٟٔ«ِلاهً غ١و طبٌؾخ ٌالٍزقلاَ»

ِلاهً، ٚ٘ٛ ِب رُ  313اٌؼبِخ ٌٍلفبع اٌّلٟٔ ٚٚىاهح اٌزؼ١ٍُ أٚطذ فالي ماد اٌفزوح ثبٍزجلاي ٚثؾَت اٌّؼٍِٛبد فبْ ٌغبٔب ِشزووخ ث١ٓ اٌّل٠و٠خ 

 .ِلاهً 1116الؽمب، وّب أْ اعزّبػبد رٍه اٌٍغبْ أٍّٙذ فٟ اطالػ ِالؽظبد وبٔذ رؼزوٞ ٔؾٛ 

رَبػل ػٍٝ هفغ َِزٜٛ اٌٛػٟ اٌٛلبئٟ ثبٌّوافك اٌزؼ١ّ١ٍخ  ٚرؼمل اٌٍغبْ اعزّبػبرٙب ثشىً كٚهٞ ام رٛطٍذ اٌٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؾٍٛي اٌؼبعٍخ ٚا٢عٍخ ٚاٌزٟ

 .ٚرؾل ِٓ ٚلٛع اٌؾٛاكس ٚاٌقَبئو إٌبرغخ ػٕٙب ٚرؼّٓ ِزبثؼزٙب ثبٍزّواه

خ ً ٚاٌظ١ب٠ٔؤرٟ مٌه فٟ ٚلذ أٔٙٝ ف١ٗ ٚى٠و اٌزؼ١ٍُ اٌلوزٛه أؽّل اٌؼ١َٝ أٌِ ا٤ٚي رى١ٍف ِل٠و اٌزؼ١ٍُ ثّؾب٠ً ػ١َو ِٚل٠و اٌّجبٟٔ ِٚل٠و اٌزشغ١

مبد فٟ ؽبكصخ ٍمٛؽ ثبٌّؾبفظخ ٚلبئلح اٌّلهٍخ، ػٍٝ فٍف١خ رٛط١بد هفؼزٙب اٌٍغبْ اٌّشىٍخ ِٓ اِبهح إٌّطمخ ٚٚىاهح اٌزؼ١ٍُ ثؼل أزٙبئٙب ِٓ ٔزبئظ اٌزؾم١

 .ؽبٌجخ ٠َٛ اٌضالصبء ِب لجً اٌّبػٟ 40ِظٍخ صب٠ٛٔخ اٌو٠ش ثّؾب٠ً ػ١َو، ٚاٌزٟ أٍفود ػٓ ٚفبح ؽبٌجخ ٚاطبثخ 

 زٛط١بد ٔظذ ػٍٝ اؽبٌخ ع١ّغ ا٤ؽواف اٌّشبه ا١ٌٙب، ٚونٌه اٌغٙبى اٌفٕٟ اٌّشوف ثبكاهح رؼ١ٍُ ِؾب٠ً ػ١َو اٌٝ اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍّزبثؼخ٠نوو أْ اٌ

ٓ ن٠خ ٌٍِزؾم١ك ِؼُٙ، ٔظوا ٌٍمظٛه اٌٛاػؼ فٟ أكاء اٌؼًّ، ِّب أكٜ اٌٝ ٚلٛع اٌىبهصخ، اػبفخ اٌٝ ٍؾت طالؽ١خ اػزّبك اٌّٛاك ٚاٌّقططبد اٌزٕف١

ُ ثٛوبٌخ اٌّجبٟٔ اكاهاد اٌزؼ١ٍُ ٚؽظو٘ب ثٛوبٌخ اٌٛىاهح ٌٍّجبٟٔ ِغ اػطبء اٌٛوبٌخ طالؽ١خ رف٠ٛغ ِٓ رواٖ ِٕبٍجب، ٚهثؾ اكاهاد اٌّجبٟٔ ثبكاهاد اٌزؼ١ٍ

 .ِجبشوح ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ٕخ

http://makkahnewspaper.com/author/1583/1/%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://makkahnewspaper.com/author/450/1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B1%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 الشرق

د انُقم انذاخهً حخى انخًٍص« حؼهٍى انرٌاض»  حًُذِّ
 الشرق ـ الرٌاض

دت اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطقة الرٌاض مدة التقدٌم على حركة النقل الداخلً ألكثر من  إداري وإدارٌة فً جمٌع مدارس ومكاتب التعلٌم ألف معلِّم ومعلِّمة و 011مدَّ
 .واإلدارات التابعة لمنطقة الرٌاض حتى الخمٌس المقبل

اإلدارة العامة للتعلٌم وأوضح مساعد المدٌر العام للشؤون المدرسٌة حمد الشنٌبر أن أعمال الحركة فً تحدٌث البٌانات وتسجٌل الرغبات سٌكون ُمتاحاً عبر موقع 

، مشٌراً إلى أن إجراءات وضوابط تحدٌث البٌانات تكون عن طرٌق الدخول على  www.riyadhedu.gov.saوابة الرٌاض التعلٌمٌة على الرابطبالمنطقة عبر ب

 .الوظائف التعلٌمٌة وغٌر التعلٌمٌة على موقع اإلدارة اإللكترونً واالطالع على البٌانات األساسٌة المنشورة لجمٌع شاغلً« بوابة الرٌاض التعلٌمٌة»

للعام الحالً، من خالل من جانبه، دعا مدٌر شؤون المعلمٌن الدكتور حمدان العمري، راغبً النقل الداخلً إلى االطالع على شرائح النقل المعتمدة لقطاع الرٌاض 
ٌُمكن لطالب النقل  ٌُسمح بأن تكون الرغبات مدرسة أو شرٌحة داخل قطاع  42تسجٌل بوابة الرٌاض التعلٌمٌة، حٌث  رغبة أو أقل، كما ٌمكن االكتفاء برغبة واحدة، و

الدراسة فٌها، علماً أنه ٌمكن النقل، مع اإلحاطة بأنه فً حال كانت الرغبة شرٌحة فإن ذلك ٌعنً إمكانٌة النقل ألي مدرسة داخل تلك الشرٌحة أٌاً كان موقعها أو وقت 
، ٌمكن اختٌار مدارس فً نفس القطاع التً تتبعها مدارسهم فقط، وعلى طالب النقل «قطاع النقل الرٌاض»اختٌار مدارس أو شرائح فً قطاع النقل الرٌاض، وما عدا 

 .طباعة استمارة الرغبات واعتمادها وحفظها بعد إغالق النظام

ناصر المفاضلة المعتمد من الوزارة، ومن أهم مضامٌنه دمج تخصصً التارٌخ والجغرافٌا فً جمٌع وأضاف أن حركة النقل الداخلً تعتمد على قانون الحركة وع
ٌّة وتخصص القراءات ٌكم لون أنصبتهم بتدرٌس المراحل لتسدٌد احتٌاج التربٌة االجتماعٌة والوطنٌة، ودمج تخصصً علم النفس وعلم االجتماع فً المرحلة الثانو

مٌة، وٌتم تسدٌد العجز المتبقً فً مادة علم األرض من تخصص األحٌاء، وٌتم تسدٌد العجز المتبقً فً مادة المكتبة والبحث من تخصصات مواد التربٌة اإلسال
 .تخصص اللغة العربٌة ومفاضلة تخصص التربٌة الفنٌة والبدنٌة على جمٌع المراحل

http://www.alsharq.net.sa/2016/05/07/1519101 
 

 اليوم
 

 اث وحطجٍم انرغباث ػبر انًىقغ اإلنكخروًَححذٌذ انبٍاَ

 حًذٌذ انخقذٌى نحركت انُقم انذاخهً بخؼهٍى انرٌاض نهخًٍص انًقبم
 الرٌاض - واس

أٌف ِؼٍُ ِٚؼٍّخ ٚاكاهٞ ٚاكاه٠خ فٟ  111و ِٓ لوهد اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع، رّل٠ل فزوح اٌزمل٠ُ ػٍٝ ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ ٤وض

 .ع١ّغ ِلاهً ِٚىبرت اٌزؼ١ٍُ ٚاإلكاهاد اٌزبثؼخ ٌّٕطمخ اٌو٠بع ؽزٝ ٠َٛ اٌق١ٌّ اٌمبكَ

ُِزبؽبً ػجو ِٛلغ  ٚأٚػؼ َِبػل اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍشئْٚ اٌّله١ٍخ ؽّل اٌش١ٕجو أْ أػّبي اٌؾووخ فٟ رؾل٠ش اٌج١بٔبد ٚرَغ١ً اٌوغجبد ١ٍىْٛ 

، «ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ»ِٓ اٌقلِبد االٌىزو١ٔٚخ  www.riyadhedu.gov.saاٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثبٌّٕطمخ ـ ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ ـ اإلكاهح

ؽالع ػٍٝ اٌج١بٔبد ا٤ٍب١ٍخ إٌّشٛهح ٚاال -ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ  -ِش١واً اٌٝ أْ اعواءاد ٚػٛاثؾ رؾل٠ش اٌج١بٔبد ػٓ ؽو٠ك اٌلفٛي ػٍٝ 

رؾل٠ش اٌج١بٔبد ٚاٌَّؼ ٚؽووخ إٌمً  -« اٌقلِبد اإلٌىزو١ٔٚخ»ٌغ١ّغ شبغٍٟ اٌٛظبئف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚغ١و اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ ِٛلغ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ 

 .«ث١بٔبرٟ»اٌلافٍٟ ٚ

بؿ ِالئُ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّلاْ اٌزؼ١ٍّٟ، ٚؽوص اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ٖٚٔٛ اٌش١ٕجو اٌٝ أْ اٌزّل٠ل ٠ؤرٟ فٟ اؽبه ٍؼٟ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ ٌـزٛف١و ِٕ

ُِؼ١ٓ فٟ أكاء اٌوٍبٌخ  .ثّٕطمخ اٌو٠بع ػـٍٝ هاؽخ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّلاْ ٚرؾم١ك َِزٜٛ ع١ل ِٓ االٍزمواه ١ٌىْٛ ف١و 

غت إٌمً اٌلافٍٟ، االؽالع ػٍٝ شوائؼ إٌمً اٌّؼزّلح ِٓ عبٔــجٗ ث١ٓ ِل٠و شئْٚ اٌّؼ١ٍّٓ اٌلوزٛه ؽّلاْ ثٓ ِبٔغ اٌؼّوٞ أٔٗ ٠غت ػٍٝ ها

، «٠ّىٓ االوزفبء ثوغجخ ٚاؽلح»هغجخ أٚ ألً  42ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ، ِٓ فالي ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٠ُّٚىٓ ٌطبٌت إٌمً رَغ١ً « ٌمطبع اٌو٠بع»

فٟ ؽبي وبٔذ اٌوغجخ شو٠ؾخ فبْ مٌه ٠ؼٕٟ اِىب١ٔخ إٌمً  وّــب ٠َّؼ ثؤْ رىْٛ اٌوغجبد ِلهٍخ أٚ شو٠ؾخ كافً لطبع إٌمً، ِغ اإلؽبؽخ ثؤٔٗ

، ِٚب «اٌو٠بع»٤ٞ ِلهٍخ كافً رٍه اٌشو٠ؾخ أ٠بً وبْ ِٛلؼٙب أٚ ٚلذ اٌلهاٍخ ف١ٙب، ػٍّبً ثؤٔٗ ٠ّىٓ افز١به ِلاهً أٚ شوائؼ فٟ لطبع إٌمً 

ُٙ فمؾ، ٚػٍٝ ؽبٌت إٌمً ؽجبػخ اٍزّبهح اٌوغجبد ٠ّىٓ افز١به ِلاهً فٟ ٔفٌ اٌمطبع اٌزٟ رزجؼٙب ِلاهٍ« لطبع إٌمً اٌو٠بع»ػلا 

 .ٚاػزّبك٘ب ٚؽفظٙب ثؼل اغالق إٌظبَ

ٚأػبف: اْ ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ رؼزّل ػٍٝ لبْٔٛ اٌؾووخ ٚػٕبطو اٌّفبػٍخ اٌّؼزّل ِٓ اٌٛىاهح، ِٚٓ أُ٘ ِؼب١ِٕٗ كِظ رقظظٟ اٌزبه٠ـ 

ػ١خ ٚاٌٛؽ١ٕخ، ٚكِظ رقظظٟ ػٍُ إٌفٌ ٚػٍُ االعزّبع فٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ّٛٔخ ٚرقظض ٚاٌغغواف١ب فٟ ع١ّغ اٌّواؽً ٌَل اؽز١بط اٌزوث١خ االعزّب

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://www.riyadhedu.gov.sa/
http://www.alyaum.com/author/SPARYD
http://www.riyadhedu.gov.sa/
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اٌمواءاد ٠ىٍّْٛ أٔظجزُٙ ثزله٠ٌ رقظظبد ِٛاك اٌزوث١خ اإلٍال١ِخ ٠ٚزُ ٍل اٌؼغي اٌّزجمٟ فٟ ِبكح ػٍُ ا٤هع ِٓ رقظض ا٤ؽ١بء ٠ٚزُ ٍل 

ث١خ ِٚفبػٍخ رقظض اٌزوث١خ اٌف١ٕخ ٚاٌجل١ٔخ ػٍٝ ع١ّغ اٌّواؽً ٚا٠ٌٛٚ٤خ فٟ ٍل اٌؼغي اٌّزجمٟ فٟ ِبكح اٌّىزجخ ٚاٌجؾش ِٓ رقظض اٌٍغخ اٌؼو

ك ػغي اؽز١بط ِبكرٟ اٌزوث١خ اٌف١ٕخ ٚاٌجل١ٔخ ٌٍّوؽٍز١ٓ اٌّزٍٛطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ ِٚواػبح اٌزقظض ػٕل ٍل االؽز١بط فٟ ع١ّغ اٌّواؽً، ٚفٟ ؽبي ٚعٛ

فٟ اٌزقظظبد اٌّقزٍفخ، ثلءاً ثبٌزقظظبد اٌّزمبهثخ، ػٍٝ أْ ٠زُ اٌجلء ثَل اؽز١بط  فٟ اٌّوؽٍخ االثزلائ١خ، ف١زُ ٍل االؽز١بط ِٓ اٌّزٛافو

اٌّواؽً اٌؼ١ٍب ثبٌّزقظظ١ٓ ٌىً ِلهٍخ، ٚثبٌّٛاىٔخ ث١ٓ ِلاهً اٌمطبع ٚفٟ ؽبي ٚعٛك اؽز١بط فٟ أٞ رقظض ثّوؽٍخ كها١ٍخ أػٍٝ، ٠زُ ٍلٖ 

ِٓ ألوة ِلهٍخ ؽَت اٌّفبػٍخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌمطبع، ٚفٟ ؽبي ػلَ اِىب١ٔخ  ثبٌغبِؼ١١ٓ اٌّزقظظ١ٓ ِٓ اٌّوؽٍخ ا٤كٔٝ، ثزى١ٍف اٌّزقظض

ٍلٖ ثبٌّزقظض اٌغبِؼٟ ف١زُ ٍلٖ ِٓ فو٠غٟ و١ٍبد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌَّبهاد، ثٕبء ػٍٝ اٌزقظض ٚاٌىفبءح ٚٚفك اٌّفبػٍخ، ػٍّبً ثؤْ ٔمٍُٙ فٟ 

 .ٌؾووخ ِٚوؽٍخ اٌّئً٘ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ ١ٍىْٛ ؽَت اٌّوؽٍخ اٌّؼزّلح ٌىً ُِٕٙ فٟ لبْٔٛ ا
http://www.alyaum.com/article/4135322 

 الرياض

 حًذٌذ انخقذٌى نحركت انُقم انذاخهً اضبىػاً فً انرٌاض
 ِٕظٛه اٌؾ١َٓ –اٌو٠بع 

فٟ  اٌف ِؼٍُ ِٚؼٍّخ ٚاكاهٞ ٚاكاه٠خ 111ِلكد االكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع اٌزمل٠ُ اٌٝ ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ ٤وضو ِٓ 

 .٘ـ3/3/1230ع١ّغ اٌّلاهً ِٚىبرت اٌزؼ١ٍُ ٚاالكاهاد اٌزبثؼخ ٌالكاهح ٌّلح اٍجٛع ؽزٝ ٠َٛ اٌق١ٌّ اٌمبكَ 

ٚأٚػؼ َِبػل اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍشئْٚ اٌّله١ٍخ ؽّل اٌش١ٕجو أْ اٌؾووخ رؤرٟ فٟ اؽبه ٍؼٟ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌٝ رٛف١و ِٕبؿ ِالئُ 

كاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع ػـٍٝ هاؽخ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّلاْ ٚ رؾم١ك َِزٜٛ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّلاْ اٌزؼ١ٍّٟ؛ ؽوطذ اإل

ُِؼ١ٓ فٟ أكاء اٌوٍبٌخ، ٚمٌه ثز١ٙئخ اٌفوطخ ٌُٙ الفز١به اٌغٙخ اٌزٟ ٠وغجٛٔٙب  .ع١ل ِٓ االٍزمواه ١ٌىْٛ ف١و 

زبؽبً ػ ُِ جو ِٛلغ اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثبٌّٕطمخ ـ ثٛاثخ ٚاهكف ثؤْ أػّبي اٌؾووخ فٟ رؾل٠ش اٌج١بٔبد ٚرَغ١ً اٌوغجبد ١ٍىْٛ 

ِٓ اٌقلِبد اإلٌىزو١ٔٚخ )ؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ(.ٚربثغ اٌٝ اْ اعواءاد ٚػٛاثؾ )www.riyadhedu.gov.sa (اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ ـ

ؼ١ّ١ٍخ ٚاالؽالع ػٍٝ اٌج١بٔبد ا٤ٍب١ٍخ إٌّشٛهح ٌغ١ّغ شبغٍٟ اٌٛظبئف رؾل٠ش اٌج١بٔبد ػٓ ؽو٠ك اٌلفٛي ػٍٝ ثٛاثخ اٌو٠بع اٌز

اٌقلِبد اإلٌىزو١ٔٚخ( )رؾل٠ش اٌج١بٔبد  )www.riyadhedu.gov.sa) (اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌغ١و رؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ ِٛلغ اإلكاهح اإلٌىزوٟٚٔ

 .(١بٔبرٟٚاٌَّؼ ٚؽووخ إٌمً اٌلافٍٟ( )ث

ٚاشبه ِل٠و شئْٛ اٌّؼ١ٍّٓ ك. ؽّلاْ ثٓ ِبٔغ اٌؼّوٞ اٌٝ اْ ػٍٝ هاغت إٌمً اٌلافٍٟ االؽالع ػٍٝ شوائؼ إٌمً اٌّؼزّلح )ٌمطبع 

 .اٌو٠بع( ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ؛ ِٓ فالي ثٛاثخ اٌو٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ

http://www.alriyadh.com/1500928 

 الرياض
 «أٔب اٌٛؽٓ ػي ٚفقو»فٟ ِؼوع 

 ٍّبد فبكَ اٌؾو١ِٓ رٍُٙ ِؼٍّٟ ِٚؼٍّبد اٌو٠بعشقظ١خ ٚ
 ِٕظٛه اٌؾ١َٓ -اٌو٠بع 

ّزٙب اإلكاهح ٍغٍذ شقظ١خ فبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ اٌٍّه ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ؽؼٛهاً ١ِّياً ثّؼوع اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد "أٔب اٌٛؽٓ ػي ٚفقو"، اٌنٞ ٔظ

ح ٍّٚبد فبكَ اٌؾو١ِٓ أصوا وج١وا فٟ أػّبي ٌٚٛؽبد اٌّؼ١ٍّٓ اٌف١ٕخ، ٚفبىد اٌٍٛؽبد اٌزٟ رؼُ هٍُ اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع، ٚوبْ ٌشقظ١خ ٚفىو ٚل١بك

 .ٌٍٛؽخ اٌٍّه ٍٍّبْ أٚ ٌٍٍّه ػجلاٌؼي٠ي ثبٌّواوي ا٤ٌٚٝ فٟ اٌّؼوع

ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء ٚى٠و اٌلاف١ٍخ، ٌٚظبؽت وّب اشزٍّذ اٌٍٛؽبد ػٍٝ هٍِٛبد ٌظبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و ِؾّل ثٓ ٔب٠ف ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ٌٟٚ اٌؼٙل ٔبئت هئ١

 .اٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و ِؾّل ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ٌٟٚ ٌٟٚ اٌؼٙل إٌبئت اٌضبٟٔ ٌوئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء ٚى٠و اٌلفبع

اٌّؼٍّبد ٌٍّشبهوخ ثٙنا اٌّؼوع، ٚلبي ٌـ"اٌو٠بع" اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع ِؾّل اٌّوشل: "ٌمل ٍؼلد وض١وا ثٙنا اٌؾّبً اٌىج١و ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚ

١ّخ، ٌٛؽخ ٚػًّ فٕٟ رز١ّي ثبٌفقو ٚاالػزياى ثٙنا اٌجالك ٚا٤هع اٌىو٠ّخ، فؼال ػٓ اٌزؼج١و ثٙب ِٓ فالي ِقزٍف اٌفؼب١ٌبد ٚإٌشبؽبد اٌزؼ١ٍ 411اٌنٞ ػُ 

الٌٗ ِؼٍّٛ ِٚؼٍّبد اٌو٠بع ِؼبٟٔ اٌؾت ٚاٌٛالء ٌٙنٖ اٌجالك ٚ ٌٚنا َٔؼل فٟ اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع ثبفززبػ ٘نا اٌّؼوع اٌنٞ ٠غَل ِٓ ف

 ."ل١بكرٙب

اٌقبٌِ ٚا٤ف١و ػٍٟ  ٚفبى ثبٌّووي ا٤ٚي ٌٛؽخ اٌّؼٍّخ ِٙب اٌؼَىو، ٚاٌّووي اٌضبٟٔ أٍّٙبْ اٌؾوثٟ ٚاٌضبٌش ٚهكح ا٠ٌٍَُٛ، ٚاٌواثغ ثىو ػجلاٌَالَ، ٚاٌّووي

 .اٌج١بٟ٘
http://www.alriyadh.com/1500914 
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 هـ7:91رجب  82إضافت ألخبار اخلميس 

 اليوم
 «نغت بهص»جًؼٍت األطفال انًؼاقٍٍ فً انرٌاض حخخخى دورة 

 الرٌاض - الٌوم

ِغ مٚٞ االػبلخ ِٓ فئخ اٌشًٍ « ٌٌغخ ثٍ»وّوِذ عّؼ١خ االؽفبي اٌّؼبل١ٓ فٟ اٌو٠بع ِؼٍّبد اٌزوث١خ اٌقبطخ اٌّزلهثبد ػٍٝ ؽوق اٌزٛاطً ثـ 

ٚاٌّزٍٛؾ اٌلِبغٟ غ١و إٌبؽم١ٓ ٚاٌزٛؽل فٟ ثواِظ كِظ اٌزوث١خ اٌقبطخ ثبإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ فٟ ِٕطمخ اٌو٠بع ٌٍّواؽً اٌلها١ٍخ )االثزلائٟ 

 .(ثواِظ كِظ 2( ِؼٍّخ ِٓ ػلك )ِوويٞ رٛؽل 41ٚٚاٌضبٔٛٞ( ِٚواوي اٌزٛؽل ثؼلك )

هح اٌزله٠ج١خ، اٌزٟ ٔفنرٙب اٌغّؼ١خ ٌٙٓ ثبٌزؼبْٚ ِغ اكاهح اٌزوث١خ اٌقبطخ ٌٍجٕبد فٟ اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌو٠بع. ٚمٌه فٟ فزبَ اٌلٚ

 .ٚؽؼو ؽفً اٌزىو٠ُ هئ١ٌ لَُ اٌزٛؽل فٟ رؼ١ٍُ اٌو٠بع ٠َو٠خ اٌغياه، َِٚئٌٚخ لَُ اٌزلفً اٌّجىو ثبٌغّؼ١خ ٔب٘ل ا١ٌَل

ربه٠قٙب ٚألَبِٙب، « ٌغخ ثٌٍ»االٍزبمح اثزَبَ االؽّل اْ ٘نٖ اٌلٚهح لل ٍبػلد اٌّؼٍّبد ػٍٝ اٌزؼو٠ف ثـ ٚأٚػؾذ ِل٠وح اٌزوث١خ اٌقبطخ

ٚاٌّٛا٘ت اٌشقظ١خ « ٌغخ ثٌٍ»ِغ ؽبٌجبد اٌشًٍ اٌوثبػٟ ٚاٌزٛؽل. ٚاٌزؼو٠ف ثفئخ ا٤ؽفبي اٌَّزٙلف١ٓ ٤فن « ٌغخ ثٌٍ»ٚؽوق اٌزٛاطً ثـ

ً، ٚاٌظؼٛثبد اٌزٟ لل رٛاعٗ اٌّؼٍّخ فٟ ؽوق رم١١ُ أؽفبي ثٌٍ ٚهِٛى ٌغخ ثٌٍ ٚؽوق هٍّٙب ٚاالكائ١خ ٌّؼٍّخ ثٌٍ ٚؽوق ؽً اٌّشبو

ٌ، ٚاٌوِٛى ا٤ٍب١ٍخ ٚاٌوِٛى اٌّووجخ ٚو١ف١خ اشزمبلٙب ٚاٌزلهط فٟ اػطبئٙب ٚاٌزله٠ت اٌؼٍّٟ ػٍٝ اػلاك ا٤ٌجَٛ ٚاٌجٛهك اٌقبص ثؤؽفبي ثٍ

ف١ن اٌقطؾ اٌز٠ّٕٛخ ٚاٌزوث٠ٛخ اٌزط٠ٛو٠خ ٤كاء ِؼٍّبد اٌزوث١خ اٌقبطخ فٟ ا١ٌّلاْ اٌزوثٛٞ. ٠ٚؤرٟ ٘نا ٍؼ١ب ٌزؾم١ك اٌشواوخ اٌّغزّؼ١خ فٟ رٕ

 .ِؼٍّخ 41ٚرٌٛذ رله٠ت اٌّؼٍّبد افظبئ١خ اٌزوث١خ اٌقبطخ ِٚلهثخ ِؾ١ٍخ ٚك١ٌٚخ فٟ رط٠ٛو اٌناد االٍزبمح ٕ٘بكٞ اٌّؼٍُ. ٚرُ رله٠ت 

ظ، ١ٍٚزُ رٕف١نٖ ِوح أفوٜ ِغ ثلا٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ اٌمبكَ فٟ فزوح ػٛكح اٌّؼ١ٍّٓ وّوؽٍخ صب١ٔخ ٚأشبهد ا٤ؽّل اٌٝ أْ ٘نا اٌّوؽٍخ االٌٚٝ ٌٍجؤبِ

 .ِغ االكاهح لل ٍجك أْ ٔفند اٌلٚهح ٌَّٕٛثبرٙب

ٓ ٚأػوثذ االؽّل ػٓ شىو٘ب ٌظبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ اال١ِو ٍٍطبْ ثٓ ٍٍّبْ هئ١ٌ ِغٌٍ اكاهح اٌغّؼ١خ ػٍٝ كػّٗ اٌلائُ ٌجواِظ اٌزؼبْٚ ث١

١ِخ اٌغّؼ١خ ٚاالكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ فٟ ِٕطمخ اٌو٠بع، ٌٚغ١ّغ اٌؼبِالد فٟ اٌغّؼ١خ ػٍٝ عٙٛك٘ٓ ٚرٛاطٍٙٓ ا١ٌّّي، ٚفٟ فزبَ اٌغٍَخ اٌقزب

 .لبِذ ٠َو٠خ اٌغياه، ٚٔب٘ل ا١ٌَل ثزىو٠ُ اٌّلهثخ ٕ٘بكٞ اٌّؼٍُ، صُ رٛى٠غ اٌشٙبكاد ػٍٝ اٌّزلهثبد

http://www.alyaum.com/article/4135039 

 اليوم
 طانبخاٌ حُخسػاٌ يركسٌٍ يخقذيٍٍ فً يطابقت انروبىث

 اٌٙفٛف - اٌمطبْ ػجلهللا

، ٚمٌه «اٌَز١ُ»ؽظلد ِلهٍخ ِزٍٛطخ اٌىفبػ ثٕبد ثب٤ؽَبء اٌّووي اٌضبٟٔ فٟ اٌزظف١بد إٌٙبئ١خ ٌٍوٚثٛد ػٍٝ َِزٜٛ اٌٍّّىخ فٟ ِغبي 

هثخ عٛا٘و ثٕذ فٙل اٌجؾ١و، ٚفبىد صب٠ٛٔخ اٌىفبط ثبٌّووي اٌضبٌش فٟ ِغبي اٌجب٠ٌٛل ثم١بكح اٌطبٌجخ ثم١بكح اٌطبٌجخ ِيْٚ ٔياه ػجلاٌؼي٠ي اٌغٕبَ، ٚاٌّل

لِٗ ِٓ ٌط١فخ ثٕذ فبٌؼ اٌش١ًٙ، ٚاٌّلهثخ ٠ب١ٍّٓ ثٕذ ؽج١ت اٌؾوى رؾذ ِزبثؼخ ٚاشواف اكاهح ٔشبؽ اٌطبٌجبد ١٘فبء ثٕذ ػجلاٌؼي٠ي اٌجش١و ثّب رم

االعٙيح ٌٍفوق اٌّشبهوخ فٟ ع١ّغ ِغبالد َِبثمخ اٌوٚثٛد ِٚزبثؼخ إٌَّمخ ٌٍوٚثٛد هئ١َخ اٌّغبي اٌؼٍّٟ اٌلػُ ٚاٌزؾف١ي ٚاٌزله٠ت ٚرٛف١و 

 ..٘لٜ اٌّطٍك

 ٚلل أطٍمذ اٌزظف١بد إٌٙبئ١خ ٌٍوٚثٛد ػٍٝ َِزٜٛ اٌٍّّىخ فٟ ِلاهً اٌو٠بع ا١ٍ٘٤خ ثّٕطمخ اٌو٠بع ٠َٛ ا٤ؽل ٚاإلص١ٕٓ اٌّبػ١١ٓ، ٟٚ٘

اٌؾبػو ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌزٟ رٙلف اٌٝ رشغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ االثلاع ٚرط٠ٛو اٌناد ِٓ فالي رطج١مبد ػٍٝ ِجبكهح شووخ اٌّزؼٍُ 

ٌٍّوؽٍخ « ٍز١ُ»ِغبي  -اٌوٚثٛد ِٓ اٌغبٔت ا١ٌّىب١ٔىٟ ٚاٌجوِغٟ ٚرَزٙلف ؽبٌجبد اٌّوؽٍز١ٓ اٌّزٍٛطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ. ٌٍَّٚبثمخ ِغبالْ ا٤ٚي 

زَبثم١ٓ رغبٚى رؾٍل ِض١و ٠زّضً فٟ عّغ ِىؼجبد ِٛػٛػخ ثّقزٍف اٌٛػؼ١بد ػٓ ؽو٠ك اٌو٠ّٛد وٛٔزوٚي ٚرزجغ اٌّزٍٛطخ ٠ىْٛ ػٍٝ اٌّ

ٌٍّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ، ؽ١ش ٠زٕبفٌ وً فو٠ك ػٍٝ ثوِغخ اٌوٚثٛد ٌٍووغ ثؤوجو ٍوػخ م٘بثب « اٌجب٠ٌٛٛ٠ل»اٌقؾ ٠ٚىْٛ مار١بً، أِب اٌّغبي اٌضبٟٔ 

 .اٌوٚثٛد أْ ٠ىْٛ ما رؾىُ مارٟ ٚا٠بثب ِٓ كْٚ ٍمٛؽ، ؽ١ش ٠غت ػٍٝ
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 ٠بعاٌو - ٚاً

، َِبء اٌِ ا٤ٚي ؽفً ِلاهً اٌو٠بع، ثزقو٠ظ ؽالة اٌلفؼخ -ؽفظٗ هللا -هػٝ فبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ اٌٍّه ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي آي ٍؼٛك

 .، ٚرىو٠ُ اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ٚاٌّز١ّي٠ٓ، ٚمٌه ثّمو اٌّلاهً فٟ ِل٠ٕخ اٌو٠بع21اٌـ

أٔب ٍؼ١ل ٘نٖ ا١ٌٍٍخ أْ أوْٛ ث١ٕىُ وؤة، ٌٚغ١ّغ »اٌىٍّخ اٌزب١ٌخ:  -هػبٖ هللا -ي٠ي آي ٍؼٛكٚأٌمٝ فبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ اٌٍّه ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼ

ٍٝ ٘نا اٌَّزٜٛ ِٓ أثٕبئٕب أثٕبء ٘نٖ اٌجالك ٚاٌّم١ّ١ٓ اٌن٠ٓ رقوعٛا ٘نٖ ا١ٌٍٍخ، أٗ ٚاٌؾّل هلل فٟ ثالكٔب ٔفوػ َٚٔو اما هأ٠ٕب أثٕبءٔب ٚاٌؾّل هلل ػ

اٌجالك آثبء ٚأثٕبء ٌؾّخ ٚاؽلح، ٔفوػ ٌجؼؼٕب ٚٔمله ٔغبػ ثؼؼٕب، ٚاٌؾّل هلل أْ ثالكوُ رزّزغ ثبٌزملَ فٟ وً اٌّغبالد  اٌولٟ اٌزؼ١ٍّٟ. ٔؾٓ فٟ ٘نٖ

ْ ثبٌؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ وّب روٚٔٗ ا٢ْ فٟ اٌّلاهً ٚاٌغبِؼبد وبٔذ ١ٍٕٓ ؽ٠ٍٛخ ال ٠غل اإلَٔبْ ِٓ ٠موأ وزبثٗ ٚا٢ْ اٌؾّل هلل أثٕبء ثالكٔب ٠زّزؼٛ

فٟ وً ِوافك اٌلٌٚخ ِٓ أثٕبء ٘نٖ اٌجالك. أٔب ؽؼٛهٞ ٘نٖ ا١ٌٍٍخ ٚاْ وبْ وؤة ٌواوبْ ثٓ ٍٍّبْ ٌىٕٟ أة ٌىُ وٍىُ ٚأؿ ٣ٌثبء وٍُٙ، ٚاٌزؼ١ٍُ ٚ

 .«ٚاٌَالَ ػ١ٍىُ ٚهؽّخ هللا ٚثووبرٗ

اٌؼي٠ي هئ١ٌ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٚلٜ ٚطٛي فبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ ِمو اٌّلاهً، ٠وافمٗ طبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و ٍٍطبْ ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ػجل

١ٌٍَبؽخ ٚاٌزواس اٌٛؽٕٟ، ٚطبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و ٍؼٛك ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي، وبْ فٟ اٍزمجبي اٌٍّه اٌّفلٜ، طبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ 

، ٚٚى٠و اٌزؼ١ٍُ اٌلوزٛه ا١ِ٤و ف١ظً ثٓ ثٕله ثٓ ػجلاٌؼي٠ي أ١ِو ِٕطمخ اٌو٠بع، ٚطبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و هاوبْ ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي

 أؽّل ثٓ ِؾّل اٌؼ١َٝ، ٚاٌّل٠و اٌؼبَ ٌّلاهً اٌو٠بع ػجلاٌوؽّٓ ثٓ هاشل اٌغف١ٍٟ، ٚأػؼبء ِغٌٍ اكاهح اٌّلاهً. صُ للَ ؽفً ٚؽفٍخ ثبلزٟ

أْ أفن فبكَ اٌؾو١ِٓ  ٚهك ٌقبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ. ثؼل مٌه اٌزمطذ اٌظٛه اٌزنوبه٠خ ٌقبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ ِغ اٌطالة اٌقو٠غ١ٓ. ٚثؼل

 .ِىبٔٗ فٟ اٌمبػخ اٌوئ١َخ ػيف اٌَالَ اٌٍّىٟ. صُ ثلة اٌؾفً اٌقطبثٟ اٌّؼل ثٙنٖ إٌّبٍجخ ثآ٠بد ِٓ اٌموآْ اٌىو٠ُ -هػبٖ هللا -اٌشو٠ف١ٓ

 -ؽفظٗ هللا -١ٓ ػٍٝ هػب٠زٗثؼل مٌه أٌمٝ اٌّل٠و اٌؼبَ ٌّلاهً اٌو٠بع ػجلاٌوؽّٓ ثٓ هاشل اٌغف١ٍٟ وٍّخ هفغ ف١ٙب اٌشىو ٌقبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف

شىواً ٌىُ ٠ب فبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ ػٍٝ وو٠ُ اٌؾؼٛه، »ؽفً رقوط وٛوجخ عل٠لح ِٓ ؽالة ِلاهً اٌو٠بع ثم١َّٙب اٌٛؽٕٟ ٚاٌلٌٟٚ، ٚلبي 

ٚػ اٌؼٍُ فٟ ٚؽٕٕب ٚشىوا ٌىُ ػٍٝ هػب٠خ ِلاهً اٌو٠بع ِٕن رؤ١ٍَٙب لجً ٍجؼخ ٚأهثؼ١ٓ ػبِبً ؽزٝ آرذ أوٍٙب، ٚغلد طوؽبً شبِقبً ِٓ طو

ٚأشبه اٌٝ أْ ِلاهً اٌو٠بع رشٙل ِٕن أهثؼخ أػٛاَ ِوؽٍخ رط٠ٛو٠خ هائلح ثزٛع١ٗ ِٓ ٍّٛ هئ١ٌ ِغٌٍ اإلكاهح طبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ «. اٌغبٌٟ

ِغ ِغّٛػخ اٍزشبه٠خ ا١ِ٤و ِؾّل ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ٌٟٚ ٌٟٚ اٌؼٙل إٌبئت اٌضبٟٔ ٌوئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء ٚى٠و اٌلفبع، ثؼل أْ رُ اٌزؼبْٚ 

ب١ٌخ ٠َُٙ فٟ ػب١ٌّخ ٌزط٠ٛو اٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚرٛظ١ف أؽلس أٍب١ٌت اٌزم١ٕخ ٌقلِخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٌزىْٛ ّٔٛمعبً هائلاً ٠ؾزنٜ ثٗ فٟ ثالكٔب اٌغ

افل اٌوإ٠خ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍٍّّىخ اػلاك ل١بكاد شبثخ ٚوفبءاد ٚؽ١ٕخ رشبهن فٟ ثٕبء اٌٛؽٓ ٚرٛؽ١ل كػبئُ ٔٙؼزٗ ٚرىْٛ ثّقوعبرٙب هافلاً ِٓ هٚ

١ٍّه . ٕٚ٘ؤ اٌّل٠و اٌؼبَ ٌّلاهً اٌو٠بع اٌطالة اٌقو٠غ١ٓ، ٍبئالً اٌٌّٛٝ اٌمل٠و ٌُٙ اٌّي٠ل ِٓ اٌز١ّي ٚاٌزملَ ٚإٌغبػ فلِخ ٌٍل٠ٓ صُ ا4131ٌ

 .ٚاٌٛؽٓ

ّخ اٌقو٠غ١ٓ ثبٌمَُ اٌٛؽٕٟ أٌمب٘ب طبؽت اٌَّٛ ثؼل مٌه شب٘ل فبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ، ٚاٌؾؼٛه ف١ٍّبً ثؼٕٛاْ )ٍٍّبْ ٚاٌّلاهً(. صُ أٌم١ذ وٍ

بي: اٌٍّىٟ ا١ِ٤و هاوبْ ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي، هؽت فٟ َِزٍٙٙب ثقبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ اٌٍّه ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي آي ٍؼٛك ٚثبٌؾؼٛه ٚل

ٍَ ؽبٌّب ؽٍّٕب ثٗ، ٚرطٍؼٕب ِوؽجبً ثىُ ٠ب ١ٍلٞ فٟ ٘نا اٌؾفً اٌّجبهن، أطبٌخ ػٓ ٔفَٟ ١ٔٚبثخً ػٓ ىِالئٟ اٌّزٛلغ ر» قوعُٙ ٌٙنا اٌؼبَ فٟ ٠ٛ

ِّٙبً  ُٓ ا١ٌَٛ َٔؼُل ثّشبهوزىُ ٌٕب فٟ ٘نٖ ا١ٌٍٍخ اٌّجبهوخ، ٚاٌلاً ٚلبئلاً ٍِٚ أٙب ١َِوحٌ ؽبفٍخٌ ثبٌنوو٠بد »ٚأػبف ٍّٖٛ: «. ٌٍٛطٛي ا١ٌٗ، ٚ٘ب ٔؾ

ِٓ ٌلْ ِمبِىُ اٌَبِٟ ٍج١ٍَٙب، ٚا٢ِبُي اٌّؼمٛكح ػٍٝ أع١بي لؼ١ٕب٘ب فٟ ِلاهً اٌو٠بع، وبْ اٌؼًّ اٌّقٍض شؼبَه٘ب، ٚاٌزٛع١ٗ اٌَل٠ل 

ٚأثلٜ ثبٍّٗ ٚاٍُ ىِالئٗ اٌقو٠غ١ٓ اٌشىو ٌىً «. اٌَّزمجً ٚلَٛك٘ب، ػٍّٕب ِؼبً أٍوحً ِزواثطخً ِزؼبٚٔخً ٘لفٙب ا٤ٍّٝ فلِخ اٌل٠ٓ ٚا١ٌٍّه ٚاٌٛؽٓ

ِّب ِىُٕٙ ثؼل رٛف١ك هللا ِٓ رؾم١ك َِز٠ٛبٍد ِشّوفخ فٟ إٌزبئظ اٌلها١ٍخ،  ِٓ أٍُٙ فٟ كػُّٙ ٚرٛع١ُٙٙ ِٓ اكاهح ِٚؼ١ٍّٓ َِٕٚٛث١ٓ ثبٌّلاهً؛

 .ٚاإلثلاػبد اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ وبفخ اٌَّز٠ٛبد اٌّؾ١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ

ٕب اٌَّزمج١ٍخ، إٔب ٔلهُن ع١لاً اٌزؾٛالد اٌؼب١ٌّخ اٌّزَبهػخ، ٚٔؼٟ َِئ١ٌٚز»ٚلبي طبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و هاوبْ ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي 

؛ ٌٚنا ٔؼب٘ل هللا صُ ٔؼب٘لوُ ٠ب ١ٍلٞ ػٍٝ اٌَّغ ٚاٌطبػخ، ٚػٍٝ ثني ألظٝ اٌغٙٛك فٟ ٍج١ً رؾم١ك ؽّٛؽبد ٚآِبي اٌٛؽٓ فٟ اٌولٟ ٚاٌؾؼبهح

ٌٙنا اٌؾفً،  -ؽفظٗ هللا -ٚأىعٝ ٍّٖٛ اٌشىو ٌقبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ ػٍٝ رشو٠فٗ ٚهػب٠زٗ«. 4131ٚأْ ٔىْٛ أؽل هٚافل رؾم١ك هإ٠خ اٌٍّّىخ 

طبٌت ٠ي٠ل ػبكاً مٌه أِبٔخ ُ٘ أٍُ٘ٙب ٚؽّٛؽبد ُ٘ ٍٛاػُل٘ب. ػمت مٌه أٌم١ذ وٍّخ اٌطالة اٌقو٠غ١ٓ ِٓ اٌمَُ اٌلٌٟٚ أٌمب٘ب ثبٌٍغخ االٔغ١ٍي٠خ اٌ

ثٓ ػجلاٌؼي٠ي آي ٍؼٛك ثٓ ثٕله آي ِموْ. صُ ثلأد ١َِوح اٌطالة اٌقو٠غ١ٓ. ػمت مٌه رشوف ثبٌَالَ ػٍٝ فبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ اٌٍّه ٍٍّبْ 

 .اٌطالة اٌّزفٛلْٛ ٚاٌّز١ّيْٚ

اٌؼوػخ اٌَؼٛك٠خ اٌزٟ أكا٘ب ؽالة اٌمَُ اٌضبٔٛٞ ثّلاهً اٌو٠بع. ٚفٟ فزبَ اٌؾفً ػيف  -أ٠لٖ هللا -ثؼل مٌه شب٘ل فبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ

 .ثّضً ِب اٍزمجً ثٗ ِٓ ؽفبٚح ٚروؽ١ت ِمو ِلاهً اٌو٠بع ِٛكػبً  -ؽفظٗ هللا -اٌَالَ اٌٍّىٟ، صُ غبكه فبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ

له ؽؼو اٌؾفً، طبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و ػجلاٌؼي٠ي ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ٔبئت ٚى٠و اٌجزوٚي ٚاٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ، ٚطبؽت اٌَّٛ ا١ِ٤و ثٕ

ٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و ِؾّل ثٓ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ثٓ ػ١بف، ٚطبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و ٍؼٛك ثٓ ٍٍطبْ ثٓ ٍؼٛك ثٓ ػجلاٌؼي٠ي، ٚطبؽت ا

ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي، ٚطبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و رووٟ ثٓ ٘نٌٛي ثٓ ػجلاٌؼي٠ي، ٚطبؽت اٌَّٛ ا١ِ٤و ٔب٠ف ثٓ ثٕله ثٓ ػ١بف، 

ي ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ٚطبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي، ٚطبؽت اٌَّٛ اٌٍّىٟ ا١ِ٤و فبٌل ثٓ ػجلاٌؼي٠

 .ػجلاٌؼي٠ي، ٚػلك ِٓ اٌَّئ١ٌٚٓ

http://www.alyaum.com/author/SPARYD
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 ِشبػو ف١بػخ ٌقبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ ثزقوط أثٕبئٗ
ػٍٝ هػب٠زٗ ٚؽؼٛهٖ ؽفً ِلاهً اٌو٠بع، ثزقو٠ظ ؽالة  -ؽفظٗ هللا -ؽوص فبكَ اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ اٌٍّه ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي آي ٍؼٛك 

أّ٘ٙب ِشبهوخ أثٕبئٗ اٌقو٠غ١ٓ فٟ ٘نا  -أ٠لٖ هللا -١ي٠ٓ، ف١ٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌلالالد غ١و اٌَّزغوثخ ِٕٗ ، ٚرىو٠ُ اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ٚاٌّز21ّاٌلفؼخ اٌـ

االؽزفبي فوؽزُٙ وؤة ٌُٙ، وّب عبءد وٍّزٗ فالي االؽزفبي ٌزئول ِؼبٟٔ ػ١ّمخ ٚهٍبئً غب٠خ فٟ ا١ّ٘٤خ رزجٍٛه ؽٛي ٍؼبكرٗ ثٛعٛكٖ فٟ 

كِٛػٗ ٌزقوط اثٕٗ طبؽت اٌَّٛ  -ؽفظٗ هللا  -ّخ ٚاؽلح، ٚاٌزطٛهاد اٌّزالؽمخ فٟ اٌزؼ١ٍُ، ٌُٚ ٠زّبٌه ٌؾ -آثبء ٚأثٕبء-االؽزفبي، ٚأْ اٌغ١ّغ 

 .اٌٍّىٟ ا١ِ٤و هاوبْ ثٓ ٍٍّبْ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي

http://www.alyaum.com/article/4134932 
 


